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Battal Gazi ve Eski�ehir

Müslüman Türkler arasšnda gazi-veli kimli�iyle ünlenen, 
hayatš menkšbelere, �iirlere, romanlara ve “lmlere konu 
olan •Seyyid Battal GaziŽ,  do�du�u yer hakkšndaki 
farklš görü�ler ne olursa olsun mezaršnšn bulundu�u 
yer itibariyle Eski�ehirli bir isimdir. Onu misyonu 
yönünden Eski�ehirli di�er büyük isimlerle yani •Yunus 
EmreŽ ve Nasreddin HocaŽ ile birlikte dü�ünmek do�ru 
olacaktšr.  Nasšl •Yunus EmreŽ, evrensel sevgi anlayš�šyla 
bu co�rafyada birlik ve dirlik “krinin kurucusu olmu�; 
•Nasreddin HocaŽ hikmetli nükteleriyle zor zamanlaršn 
insanlaršnš hayata ba�layan bir fonksiyon üstlenmi�se 
•Battal GaziŽ de sadece sava�çš yönüyle de�il bilgin ve 
erdemli ki�ili�iyle de benzer bir fonksiyonu üstlenmi�tir. 
Üstelik bu üç ismin tesiri sadece Anadolu•yla da sšnšrlš 
kalmamš�, do�u ve batšda, Orta Asya•dan Endülüs•e çok 
geni� bir co�rafyada etkili olmu�tur.

Bu isimlerin di�er önemli özelli�i ise; halkla birlikte 
olmayš, onlarla bütünle�meyi ba�armš� olmalaršdšr. 
Bu ba�arš, Anadolu•da birlik ve dirli�in sa�lanmasšnda 
ve Selçuklu'nun da�šlmasšndan, beylikler halindeki 
parçalanmadan sonra Osmanlšlaršn bayra�š altšnda 
yeniden birle�meyi sa�lamš�tšr. Bu yüzden Anadolu•nun 
geçmi�ini inceleyenler, bu üç ismin tarihsel kimli�ini ve 
misyonunu ele alšrken aynš zamanda bu birlik “krinin 
hayat buldu�u Eski�ehir•e de bu anlamda bir pay 
ayšrmak durumundadšrlar. 
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Adš ve �eceresi

•Battal GaziŽnin asšl adš Arap kaynaklaršna göre 
•AbdullahŽ yahut •Abdullah CaferŽdir. •Ebu Hüseyin, 
•Ebu MuhammedŽ, Ebu YahyaŽ �eklinde de anšldš�š 
görülür. Türkler arasšnda ise onun kahramanlš�šnš 
belirten •BattalŽ sšfatšyla anšlšr. Yine •GaziŽ, •Seyyid 
Battal GaziŽ, •CaferŽ, •Muhammed CaferŽ, •Cafer 
GaziŽ gibi isimlendirmeler de yapšlmš�tšr. Do�um 
tarihi muhtemelen 674/680•dir.

Battal Gazi•nin babasš Malatya Serdarš olarak 
bilinen •Hüseyin GaziŽ dir. Annesi •Saide HatunŽ, e�i 
amcasšnšn kšzš •Zeynep HanšmŽdšr. 

Tarihi Ki�ili�i

Kaynaklaršn ço�u onu, VIII. asšrda Emevilerin 
Bizans (Rum)•a kar�š açtšklarš sava�ta ün salmš� bir 
Arap kahramanš olarak kabul ederler. Fakat o, daha 
çok bir Türk kahramanš olarak kabul görmü�tür. 
Bu dönü�türmenin haklš sebeplerinden de söz 
edilmelidir. Çünkü Battal Gazi•nin mücadelesinin 
gerçekle�ti�i co�rafya Anadolu co�rafyasšdšr. Bu 
yüzden �bn•ül-Esir gibi kaynaklaršn bilgilerine göre 
Arap asšllš de�ildir. Ayršca o dönemde Emevi ordusu 
içinde çok sayšda Türk bulunmaktadšr. Bu yüzden 
büyük bir ihtimalle Türk•tür. Zaten Anadolu halkš da 
onu asšrlar boyunca bir Müslüman-Türk alp-eren, 
bir gazi-veli kimli�inden algšlamš�tšr. 

Battal Gazi•nin ya�adš�š zaman, 
kaynaklaršn ço�una göre, Emeviler 
devri yani VIII. asšrdšr. Halife 
Abdül Melik bin Mervan tarafšndan 
Misis Valili�ine tayin edilmi� 
(685-705), ardšndan, Abdülmelik 
Bin Mervan o�lu Mesleme•nin 
kumandasšndaki Emevi ordusu 
içerisinde �stanbul ku�atmasšnda 
(717-718) bulunmu�, Bizanslšlara 
kar�š yürütülen mücadelelerde 
vefatšna kadar aktif rol almš�tšr.

Onun, Anadolu co�rafyasšnda 
bizzat katšldš�š veya kumandan 
olarak yönetti�i pek çok muharebe 
vardšr. �lgili kaynaklarda Malatya, 
Kayseri, Afyon ve bilhassa Eski�ehir 
yöresi; yine Suriye bölgesinin adš 

sškça geçmesi, onun bu co�rafyada pek çok sava�a 
katšldš�š ve büyük ba�aršlar kazandš�š sonucunu 
do�urmaktadšr.

Halkšn Gözüyle Battal Gazi 

Battal Gazi, halk arasšnda menkšbevi ki�ili�iyle öne 
çškmš� ve öyle tanšnmš�tšr. Bu anlamdaki anlatšma 
hem Arap hem Bizans hem de Türk kaynaklaršnda 
rastlanšr. Yani o, her üç millet tarafšndan da bir 
destan kahramanš olarak anšlšr. Onun Türkçe 
menkšbelerde anlatšlan hayatš �öyle özetlenebilir: 

Hz. Peygamber, bir gün oturmu� vahiy beklemektedir. 
Gelmeyince çok üzülür. Abdülvahap Gazi onun 
üzüntüsünü gidermek için ona Anadolu•nun 
güzelliklerinden bahseder. O kadar güzel anlatšr 
ki peygamberin kalbi bu topraklara meyleder. O 
esnada Cebrail bir vahiy getirir. Buna göre Allah, 
resulünün bu meylinden dolayš o topraklarš ona 
nasip edecektir. �ki yüzyšl sonra onun soyundan 
Malatya•da bir yi�it dünyaya gelecek adš Cafer 
olacak, Anadolu•yu fethedecek, kiliseleri yškšp yerine 
mescitler ve medreseler yapacak ve �stanbul•un 
kapšsšnš o açacaktšr.

Bu rivayette sözü edilen Cafer isimli ki�i Battal 
Gazi•dir. Beklenen zaman gelir ve Battal Gazi do�ar. 
Battal, o zamanki adšyla Cafer, üç ya�šna geldi�inde 
babasš Hüseyin Gazi ava çškar. Dü�manlaršyla 
kar�šla�šr ve giri�ti�i mücadelede ölür. Böylece Battal 
Gazi çok küçük ya�ta yetim kalšr.
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E�itimi ve Mücadeleleri

Battal Gazi bu süreçten sonra ilim tahsiline ba�lar. 
Menkšbeye göre dört kutsal kitabš da okur. Tefsir 
ve hadis ö�renimi görür. Büyük bilginler arasšna 
katšlšr. Sonra silah�orlu�a meyleder. At sürmeyi, 
süngü oynatmayš, kšlšç kullanmayš ve güre� tutmayš 
ö�renir. Böylece yi�it bir cengaver olur. Bu süreçten 
sonra ilk i�i babasšnšn dü�manlaršnš öldürmek 
olur. Bunun üzerine dü�manlarš Malatya•ya sefer 
düzenlerler. O, yalnšz ba�šna dü�manlarš kar�šlar. 
Arkada�laršnšn sšnšrlš yardšmš ile büyük bir orduyu 
hezimete u�ratšr. Bundan sonra ünü hem �slam 
ülkelerine hem de bütün Anadolu•ya yayšlšr. O artšk 
herkesin büyüklü�ünü kabul etti�i bir yi�ittir. Devrin 
en önemli kahramanlaršndan biri olan Ahmer•i yener. 
Bu olaydan sonra, kuvvetinden dolayš, •BattalŽ diye 
anšlmaya ba�lar. Hayatš bundan sonra sava�larla 
devam eder. Tam bir destan kahramanš olarak yalnšz 
ba�šna ordulara saldšršr ve onlarš bozguna u�ratšr.

Erdemli Ki�ili�i

Battal Gazi, millet gözünde sadece kahramanlš�šyla 
bilinmez. O, her bakšmdan tam bir model �ahsiyettir. 
O, her �eyden önce bilgili bir insandšr. Hem kendi 
kültürüne, inancšna hem de ba�ka kültür ve inançlara 
ili�kin bilgileri çok iyi ö�renmi� ve özümsemi�tir. 
Mesela; bir papaz kadar Hristiyanlš�š, bir haham 
kadar Musevili�i iyi bilir.

Onun silah�örlü�e yönelmesi bu süreçten sonra 
olmu�tur. Bu anlamda da kendini çok iyi yeti�tirmi�, 
sava� ve mücadele için gerekli bütün usulleri ve 
aletleri kullanma bilgi ve becerisini kazanmš�tšr. 
Böylece bilgi ve kšlšcšn ortak gücüyle o ola�anüstü 
nitelikteki olaylaršn kahramanš haline gelmi�tir.
Tam bir lider vasfšna sahiptir. Hiçbir kararš yalnšz 
ba�šna almaz. Arkada�laršyla mutlaka isti�are 
eder. Kahramanlš�š ne kadar ünlüyse zekili�i de 
ünlüdür. Zaten kar�šla�tš�š zor durumlardan böyle 
kurtulmaktadšr. Etkili bir “ziki yapšsš ve sesi vardšr. 

Tek ba�šna saraylarš basacak kadar cesurdur. 
Adaletli ve cömerttir. Herkese e�it davranšr. Yoksullarš 
gözetir ve korur. Zayš”ara, çocuklara ve kadšnlara el 
kaldšrmaz. Dini inançlarš çok kuvvetlidir. Sade bir 
hayat ya�ar, kazandš�š ganimetlerden kendine pay 
almaz.

�stanbul ku�atmasš 

Battal Gazi•nin �stanbul ku�atmasšnda gösterdi�i 
kahramanlšk, hakkšnda anlatšlan di�er menkšbeler-

den daha çok yaygšnlšk gösterir. Buna göre içinde 
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Battal Gazi•nin de bulundu�u Emevi ordusu 
�stanbul•u ku�atšr. Ba�komutan Mesleme, �stanbul•a 
girmeden dönmeyece�ine yemin etmi�tir. Bu sebeple 
yedi yšl süren ku�atmayš ancak Bizanslšlaršn 
kendisini �stanbul•a bir defalšk sokmak ve 
Ayasofya•yš ziyaret �artšyla kaldšrabilece�ini haber 
verir. Kayser bu �artš kabul eder; Mesleme, Battal•š 
kale kapšsšnda bšrakarak, içeri girer ve �ehri dola�šr. 
Ayasofya•ya girer, oradan hatšra olarak bir haç alšr. 
Sonra da sözünde durarak ku�atmayš kaldšršr ve 
Battal•šn nezareti ve korumasš altšnda gemilere binip 
�stanbul•dan ayršlšr. 

Bu hadiseden sonra Bizanslšlar arasšnda Battal•šn 
ünü yayšlšr. Ku�atma sonrasšnda gösterdi�i yi�itlik, 
esirlere adil, yaralšlara �efkatli davranš�š Bizans 
halkš arasšnda büyük bir ilgi ve sevgiye dönü�ür. 
Adš dillerden dü�mez; hatta bir kilisede Hristiyan 
azizlerin tasvirleri arasšna onun resmi de konur. 

Menkšbeleri

Battal Gazi•nin, Rum diyaršnda ya�andš�š kabul edilen 
pek çok macerasš vardšr. Bunlardan birine göre; bir 
gün tek ba�šna, haberini alamadš�š bir müfrezeyi 
aramaya gider. Kendini kale kapšcšlaršna Kayser 
tarafšndan gelmi� bir adam olarak tanštšr. Böylece 
patri�in yanšna girme imkânš bulur. Onu ölümle 
tehdit ederek müfrezenin bulundu�u yeri ö�renir. 
Sonra askerleriyle birlikte sa� salim memleketine 
döner.   

Buna benzer pek çok maceraya Battalname•de 
rastlamak mümkündür. Ama �stanbulla ilgili olan en 
ilginç macerasš Kšz Kulesiyle ilgili olanšdšr. 

Kšz Kulesi Efsanesi

Evliya Çelebi•nin •Karadan 
bir ok menzili mesafede dört 
kö�e yüksek ve musanna bir 
kaleƒŽ olarak vasš”andšrdš�š 
Kšz Kulesi pek çok rivayete 
konu olmu� bir yerdir. Bu 
yer aynš zamanda Tekfur•un 
kšzš ile Battal Gazi•nin o saf 
a�klaršnšn “lizlendi�i yerdir.

Bu söylenceye göre Battal 
Gazi, Kšz Kulesi önündeki kšyš 
üstünde karargahšnš kurmu� 
ve yedi sene orada kalšp ba�lar 
ve bahçeler yeti�tirmi�tir. 
Evliya Çelebi o ba�lara •Battal 
Ba�laršŽ dendi�inden de bahsetmektedir. Battal Gazi, yedi senede Üsküdar ve Kadšköy•ü imar edip 
�am tara”aršna geçmi�tir. Bunu fšrsat bilen Kanatorsa isimli kral, Battal Gazi•nin geri dönece�i 
korkusuyla Kšz Kulesi•ni yaptšrarak Üsküdar Tekfuru•nun kšzšnš birçok kšymetli e�ya ile buraya 
yerle�tirmi�tir. Bütün bunlar olurken Battal Gazi, �am fethini tamamlayšp geri dönmü�tür. 
Üsküdar•a gizlice giren Battal Gazi burada �slamiyet•i yayma faaliyetine giri�ir. Fakat çok geçmeden 
kimli�i ortaya çškar ve Bizans askerleri onu yakalamak isterler. Çatš�mada Battal Gazi yaralanšr.  
Sandalla kaçarken Tekfur•un kšzšnšn bulundu�u Kšz Kulesi•ne sš�šnšr. Kšz, yaralš olan Battal Gazi•ye 
yardšm eder. Bu arada ona a�šk olur. Battal Gazi de aslšnda aynš duygular içerisindedir. Aylarca 
burada saklanan Battal Gazi•yi gizlice namaz kšlarken gören Tekfur kšzš, onun Müslüman oldu�unu 
ö�renir; ama bu durum Battal Gazi ile yollaršnš ayšrmaz. Tekfur•un hazinesini de yanlaršna alarak 
birlikte Anadolu•ya geçerler.
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Kabri 

Yaygšn bir görü�e göre Battal Gazi•nin mezarš 
I.Alaeddin Keykubat•šn annesi tarafšndan bir rüya 
sonucunda ke�fedilmi�tir. Ona göre Mesih•in kalesi 
,yani Seyitgazi, Alaeddin Keykubat tarafšndan 
komutanlaršndan Hezeresp•e verilmi�tir. Onun 
çobanlaršndan •KutlucaŽ adlš birisi kalenin 
kar�šsšndaki tepede koyunlaršnš otlatšrken orada 
mucizevi bir š�šk görür. Bu durumdan haberdar 
edilen komutan buraya küçük bir �apel in�a ettirir. 
Burasš daha sonra hac amacšyla ziyaret edilen bir 
yere dönü�ür.

I. Alaeddin Keykubat•šn annesi Ümmühan Hatun, 
iyi bir ö�renim görmü�, çok okuyan bir kadšndšr. 
Sarayda okunan Battal menkšbelerinden dolayš ona 
büyük bir ilgi ve sevgi duymaktadšr. Bu kadšn, bir 
gece Seyyid Battal Gazi•yi rüyasšnda görerek buraya 
gelir. Ara�tšrma yaparken bir ara toprak yaršlšr ve bir 
kapš belirir, yedi basamaklš bir yoldan geçer. Burada 

Battal Gazi•nin, silahlanmš� bir vaziyette önünde 
durdu�unu görür. Daha sonra buraya bir anšt mezar 
yaptšršr.

Ba�ka bir kaynakta, K. Wulzinger•in söyledikleri ise 
bu menkšbeyi tamamlar niteliktedir. Ona göre de 
Alaeddin•in annesi Sultan Hatun rüyasšnda Battal 
Gazi•yi görür. Battal ona •Gel ve üzerime bir türbe 
yaptšr.Ž der. Bu rüya üzerine, buraya bir türbe, 
türbenin yanšna da bir cami ve tekke yaptšršr.

Bu olaylar Anadolu Selçuklularšnšn güçlenme 
yšllaršna rastlamaktadšr. Bu yüzden Battal Gazi 
türbesine mescit, imaret, hamam gibi yeni yapšlar 
eklenerek burasš bir külliyeye dönü�türülür. Böylece 
buranšn i�levselli�i daha da artar. Ayršca Ümmühan 
Hatun•un, öldükten sonra vasiyeti gere�ince 
Konya•dan getirtilerek buraya gömülmesi, buranšn 
bir yandan inanç merkezi olarak önemini artšršrken 
bir yandan da batš yönündeki Türk ilerleyi�inin bir 
üssü, �slamla�ma yayšlmasšnšn da manevi bir güç 
merkezi olmasšnš sa�lar.    

Vefatš

Bütün hayatš mücadelelerle geçen Battal Gazi ölümüne yakšn Hacca gitmi�, dönü�ünde Seyitgazi ilçesinin 
bulundu�u antik Akroinon mevkiindeki muharebede �ehit edilmi�tir. Kaynaklar onun vefat tarihini M.S. 
730-740•lš yšllar olarak belirtir. 

Bütün bunlar tarihin söyledikleridir. Halk ise, onun bir dü�man kšlšcšyla yahut bir okla öldürüldü�ünü 
kabul etmez ve �öyle bir menkšbe ile bu ölüm olayšnš onun ki�ili�ine uygun bir söylentiye dönü�türür:

Battal Gazi, �iddetli geçen cenkten sonra biraz dinlenmek maksadšyla bir kö�eye çekilip uyur. 
Bu esnada Kayser Kanatos•un kšzš burç ba�šnda onu gözetlemektedir. Bir müddet 
sonra kšz, burç ba�šnda kar�šdan toz kalktš�šnš görünce Bizans askerlerinin ona 
saldšracaklaršnš anlar. O anda eline bir ta� alarak •Ey alemin pehlivanš! 
Çok uyudun. Aya�a kalk, üzerine dü�man geliyor. Belki sana 
ziyan ederler, evvel kalenin i�ini tamam et, sonra da ben 
a�š�šnš al götür.Ž deyip ta�š atar. Battal Gazi•nin 
ölmesine o ta� sebep olur. Kšz da onun cesedi 
üzerine kapanarak can verir. Biraz sonra 
Bizanslšlar ma�araya girdiklerinde Battal 
Gazi•yi ve kral kšzšnš bu halde görürler. 
Kral, Battal•šn mertli�ini bildi�i ve 
cesaretini takdir etti�i için her ikisini d e 
Seyitgazi Üçler Tepesi•ne gömdürür. 
Battal Gazi türbesinde bulunan iki 
mezardan biri Battal•a di�eri ise 
i�te bu kral kšzšna aittir.

sonra  biraz  dinlenmek  maksadšyla  bir  kö�eye  çekilip  uyur .
zš burç ba�šn da onu gözet lemektedir. Bir mü ddet
oz kalk tš�šnš görünce Bizans as kerlerinin on a 
e bir ta� alarak •Ey alemin pehlivanš!

dü�man geliyor. Belki san a 
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Battal Gazi•nin
a onun cesedi
Biraz sonr a 
de Battal
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Bekta�ilik ve Battal Gazi

Bekta�iler ve sonradan Alevi topluluklar da tšpkš 
Sünni tarikatlar gibi Battal Gazi•ye çok büyük bir 
önem atfetmi�lerdir. Vilayet-name•ye göre Hacš 
Bekta�-š Veli, Seyyid Battal Gazi•yi ilk ziyarete 
geldi�inde sandukasšna yakla�arak onu selamlamš�, 
Battal Gazi•de onun selamšna •Aleyküm selam ey 
ilim �ehriŽ diyerek mukabelede bulunmu�tur. 

Kalabalšk bir grupla buraya gelen Hacš Bekta�-š Veli 
burada bir süre kalmš�, ayinler düzenlemi�tir. Bu 
durum Alevi-Bekta�i topluluklaršnšn arasšnda Battal 
Gazi•ye ve külliyeye duyulan ilgi ve ba�lšlš�š geni� 
ölçüde artšrmš�, burasš bilhassa Osmanlš ça�šnda 
çok önemli bir Bekta�ilik merkezi olmu�tur.

��te bu ziyaretten sonra Battal Gazi, bu inanç 
gruplaršnšn da gazi-veli olarak kabul ettikleri bir isme 
dönü�mü�, Battal Gazi Türbesi bir ziyaretgah halini 
almš�tšr. Burada bu inançlara ili�kin kimi ritüeller 
sergilenmi�, ziyaret ve anma merasimleri yapšlmš�tšr. 
Bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.

Edebiyatta Battal Gazi

Her  büyük kahraman gibi Battal Gazi de edebiyatšn 
konusu olmu�, hatta onun adšnš ta�šyan bir tür 
do�mu�tur. Battalname adšnš ta�šyan hikaye 
tarzšndaki bu tür eserlerde onun hayatšna ili�kin 
ayršntšlš bilgilere rastlanšr. Hem Arap edebiyatšnda 
hem de Türk edebiyatšnda örnekleri görülen bu 
eserlerden ikisi çok me�hurdur. Bunlardan ilki 
mensur bir eser olup Zatü•l-himme (halk arasšnda 
söyleni�iyle Zülhimme) adlš Arapça bir eser örnek 
alšnarak yazšlan Battalname•dir. Di�eri ise Darendeli 
Bekaai adšnš ta�šyan bir �air tarafšndan XVII. yüzyšlšn 
ikinci yaršsšnda yazšlan manzum eserdir. Ayršca halk 
arasšnda Menakšb-š Gazavat-š Seyyid Battal Gazi, 
Hikayet-i Seyyid Battal Gazi gibi isimler ta�šyan 
hikayeler de mevcuttur.

Bu hikayelerde Battal Gazi•nin menkšbevi hayatš 
Anadolu•ya yerle�en Müslüman Türklerin gözüyle 
anlatšlšr. Bu menkšbeler, Emevi kaynaklš olmasšna 
ra�men, Anadolu•daki Alevi-Bekta�i zümreleri tara-
fšndan da benimsenmi�tir. Bu benimseme dolayšsšyla 
Battal Gazi•yi Alevi-Bekta�i edebiyatšnda da 
görmek mümkündür. Pek çok �air, onun hakkšnda 
manzumeler yazmš�, sonraki zamanlarda ise bu 
kitaplardan ve �iirlerden hareketle onun destansš 
hayatš roman konusu olmu�tur. Bu eserler arasšnda 
Abdullah Ziya Kozano�lu•nun ve Ziya �akir•in 
•Battal GaziŽ, Murat Serto�lu•nun •Battal GaziŽ, 
"Battal Gazi•nin O�lu","Battal Gazi•nin O�lunun 

�ntikamšŽ, •Battal Gazi•nin TorunuŽ, Muharrem Zeki 
Korgunalp•in •Türk Kahramanš Battal GaziŽ isimli 
eserleri örnek olarak söylenebilir.

Battal Gazi•nin hikayesi �iir diliyle de i�lenmi�tir. 
Behçet Kemal Ça�lar da manzum olarak bir Battal 
Gazi destanš kitabš yayšmlamš�tšr. Yine bilhassa 
Alevi-Bekta�i edebiyatšnda Abdal Musa, Karacao�lan, 
Kul Hüseyin; sonraki zamanlarda Dursun Durda�, 
M.�ükrü Efendi, Muharrem Kubat, Erci�li A�šk 
Ahmat Poyrazo�lu, A�šk Se“li, �.Ali Sarar gibi �airler 
tarafšndan Battal Gazi temalš �iirler yazšlmš�tšr. 

Türk sinemasš da bu konuya ilgisiz kalmamš� ve 
ba�rollerini genellikle Cüneyt Arkšn•šn oynadš�š 
•Battal GaziŽ, •Battal Gazi•nin o�luŽ gibi çok sayšda 
“lm çevrilmi�tir.

Seyyid Battal Gazi Külliyesi

Külliye, XIII.yüzyšlšn ba�laršnda Seyyid Battal Gazi 
adšna yaptšršlmš� türbe ve cami ile daha sonra 
eklenmi� gibi tarihi yapšlar toplulu�undan olu�ur. Üç 
uygarlšk döneminin izlerini ta�šyan külliyede, türbe ve 
camiyi Anadolu Selçuklu sultanlaršndan I.Alaeddin 
Keykubad•šn annesi Ümmühan Hatun yaptšrmš�tšr 
(1207-1208). Osmanlšlar döneminde ise külliye 
medrese, imarethane (a�evi, fšršn vb.), tekke, dergah 
gibi bölümler eklenmi�tir (1511-1517). Külliyede 
ayršca Ümmühan Hatun, Çoban Baba, Ayni Ana, 
Mihalo�lu Ahmet ve Mehmet Beylerin türbelerinin 
yanšnda kral kšzš Elenora•nšn (Battal Gazi•nin e�i) 
mezarš ve kesikba�lar odasš gibi bölümler vardšr. 
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